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עליה תחול שלא משרה קביעת בדבר  הודעה
חובת מכרז

(מינויים), התשי"ט-1959 המדינה חוק שירות לפי

המדינה  שירות 21 בחוק לסעיף בזה, כי בהתאם מודיעים
ועדת  הצעת פי ועל החוק), - התשי"ט-11959 (להלן (מינויים),
פומבי מכרז מחובת לפטור הממשלה החליטה המדינה, שירות
האזרחי- השירות מינהלת  משרת  את לחוק, 19 סעיף לפי
הממשלה, בתנאי שיקוים הליך לאומי האחודה במשרד ראש
נקבעו שעקרונות פעולתה מועמדים ועדה לאיתור של מיוחד
345 מיום 14 בספטמבר 1999 ומס' 2541  מס' הממשלה בהחלטות
תנאים בדבר בהודעה שפורסמו כפי 29 בספטמבר 2002, מיום
יהיה והרכבה פומבי2, מכרז מחובת בפטור למשרות למינוי

כדלקמן:

מקרב נציגו, או הממשלה ראש משרד של הכללי המנהל -
ראש; יושב - משרדו של הבכירים העובדים

של הבכירים מקרב העובדים נציגו המדינה או שירות נציב -
חבר; - משרדו

האזרחי-לאומי השירות בתחום הבקיא בכיר מדינה עובד -
הכללי המנהל עם בהתייעצות המדינה שירות נציב שימנה

חבר; - הממשלה ראש משרד של

הישראלית, החברה בתחומי וידע היכרות בעל אקדמיה, איש -
בהתייעצות הממשלה, ראש משרד של הכללי המנהל שימנה

חבר; - שירות המדינה נציב עם

האזרחי-לאומי, השירות בתחום הבקיא ציבור, נציג -
בהסכמה הממשלה, ראש משרד של הכללי המנהל שימנה

חבר. - שירות המדינה נציב עם

(27 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח י"ח
 (3—274 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

400 ועמ' 712. עמ' התשס"ג, 2   י"פ

המשרות הוספת משרה לרשימת על הודעה
לחוק שבתוספת

(מינויים), התשי"ט-1959 המדינה חוק שירות לפי

המדינה  שירות לחוק  23 סעיף פי על כי בזה, מודיעים
הממשלה  הוסיפה החוק), - (להלן התשי"ט-11959  (מינויים),
האחודה האזרחי-לאומי  השירות מינהלת מנהל משרת  את

שבתוספת לחוק. המשרות לרשימת הממשלה במשרד ראש

(27 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח י"ח
 (3—1173 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

כבלים למועצה לשידורי מינוי חבר על הודעה
לוויין ולשידורי

ושידורים), התשמ"ב-1982 (בזק חוק התקשורת לפי

לחוק 6ב סעיף להוראות בהתאם כי בזה, מודיעים
הממשלה, מינתה ושידורים), התשמ"ב-11982, התקשורת (בזק

לחבר  המדינה, עובד - את אורן משה התקשורת, שר הצעת לפי
הממשלה, כנציג לוויין,  ולשידורי כבלים לשידורי  במועצה

האוצר. שר המלצת לפי וזאת

(27 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח י"ח
 (3—1190 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה

הציבורית בוועדה ראש וחברים יושב מינוי על הודעה
לטובת המדינה עיזבונות של לקביעת ייעודם

בטבת כ"א מיום ,2855 מס' הממשלה להחלטת בהתאם
להלן הרשומים בזה כי מודיע אני (30 בדצמבר 2007), התשס"ח
בוועדה שבצידם  לתפקידים הממשלה, באישור ידי, על  מונו

המדינה: לטובת ייעודם של עיזבונות לקביעת הציבורית

ראש; יושב - 004646444 ת"ז עמית, נתן

הוועדה; חבר - 058082587 ת"ז סגל, דוד

הוועדה. חבר - 064431422 חיים דייטשמן, ת"ז

בדצמבר   29) התשע"א בטבת כ"ב ליום עד המינוי תוקף
.(2010

(3 בינואר 2008) בטבת התשס"ח כ"ה
 (3-1377 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר

נשיא סגן מינוי
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

[נוסח המשפט בתי  לחוק 9(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המשפט בית נשיאת ובהסכמת התשמ"ד-11984, משולב], 
שופט ,007363948 ת"ז טל, אברהם את בזה ממנה אני העליון,
המחוזי המשפט בית של נשיא לסגן מחוזי, משפט בית של
כ"ג יום  עד  (2008 בינואר   15) התשס"ח ח' בשבט מיום מרכז,

(14 בינואר 2015). התשע"ה בטבת

(7 בינואר 2008) בטבת התשס"ח כ"ט
 (3—60 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

דיין של גמר כהונתו בדבר הודעה
חוק הדיינים, התשט"ו-1955 לפי

אני התשט"ו-11955, הדיינים, לחוק 24 לסעיף בהתאם
הדין בית  אב ריגר,  אברהם הרב של כהונתו גמר  על מודיע 
 26) התשס"ח בטבת י"ז ביום תל–אביב-יפו, האזורי הרבני

לגמלאות. פרישתו עקב ,(2007 בדצמבר

(30 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח כ"א
 (3—403 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.68 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח __________
.218 עמ' התשמ"ב, 1  ס"ח
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שחרורים ראש לוועדת יושב מינוי
ממאסר, התשס"א-2001 על–תנאי חוק שחרור לפי

ממאסר,  על–תנאי שחרור 32 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
בית המשפט  נשיאת ובהסכמת החוק), התשס"א-12001 (להלן -
של שופט ,12175196 ת"ז אני ממנה את יעקב פרסקי, העליון,

החוק. לפי שחרורים ועדת ראש ליושב שלום, משפט בית

לשנתיים. המינוי תוקף

(1 בינואר 2008) בטבת התשס"ח כ"ג
 (3—101 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.410 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

שחרורים לוועדות חברות מינוי
ממאסר, התשס"א-2001 על–תנאי חוק שחרור לפי

ממאסר,  על–תנאי שחרור 32 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
,,55938823 ת"ז חיות, אסנת  את ממנה  אני התשס"א-12001,
חמו, ת"ז חנה הסוציאלית, ואת בתחום העבודה בעלת ניסיון
בוועדות לחברות החינוך, בתחום ניסיון בעלת ,045912854

האמור. לפי הסעיף השחרורים

 23) התשס"ח בשבט ט"ז ביום החל לשנתיים, המינוי תוקף
.(2008 בינואר

(30 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח כ"א
 (3—101 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.410 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

שחרורים לוועדות חברות מינוי
ממאסר, התשס"א-2001 על–תנאי חוק שחרור לפי

ממאסר,  על–תנאי שחרור 32 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
,063592240 ת"ז את אסתר בן–ארצי, ממנה אני התשס"א-12001,
שחר, זהבה ואת הסוציאלית, העבודה בתחום ניסיון בעלת
בוועדות לחברות החינוך, בתחום ניסיון בעלת ,007185036 ת"ז

האמור. לפי הסעיף השחרורים

התשס"ח בשבט ח'  ביום החל לשנתיים, המינוי   תוקף
(15 בינואר 2008).

(30 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח כ"א

 (3—101 (חמ
פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.410 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

שחרורים לוועדות חברה מינוי
ממאסר, התשס"א-2001 על–תנאי חוק שחרור לפי

ממאסר,  על–תנאי שחרור 32 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
,59138552 ת"ז נחמן, עדי  את ממנה  אני התשס"א-12001,

בוועדות לחברה הסוציאלית, העבודה בתחום ניסיון בעלת
האמור. הסעיף לפי השחרורים,

התשס"ח ב' באדר ה' ביום החל לשנתיים, המינוי תוקף
(12 במרס 2008).

(30 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח כ"א
 (3—101 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר

שחרורים לוועדות חברים מינוי
ממאסר, התשס"א-2001 על–תנאי חוק שחרור לפי

ממאסר,  על–תנאי שחרור 32 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
לחברים מטה הרשומים את ממנה אני התשס"א-12001,

האמור: הסעיף לפי השחרורים, בוועדות

סוציאלית: עבודה בתחום ניסיון בעלי

0518787537 יצחק יוגב, ת"ז

07142540 ת"ז שבח, אברהם

56711476 מנשה כהן, ת"ז

01601137 ת"ז שחם, רחל

הקרימינולוגיה: בתחום ניסיון בעלי

000792523 ת"ז שטיינברג, עודדה

077319986 ת"ז ירושלמי, מרדכי

הפסיכולוגיה: בתחום ניסיון בעלי

011943339 מיקי דורון, ת"ז

01418144 ת"ז בן–ציון, חנה

החינוך: בתחום ניסיון בעלי

5162342 ת"ז פנר, אביגיל

לשנתיים. המינוי תוקף

(30 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח כ"א
 (3—101 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.410 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

פיצויים בוועדת חבר מינוי
לישראל, התשנ"ה-1994 ארצי חוק כביש לפי

לחוק כביש ארצי לישראל, 7(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
רפאל את ממנה אני האוצר, שר ובהסכמת התשנ"ה-11994,
החוק לפי הפיצויים ועדת לחבר ,54780606 ת"ז אבשלום, לוי

האמור.

שנים. המינוי לארבע תוקף

(30 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח כ"א
 (3—2648 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.38 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח
__________

.410 עמ' התשס"א, 1  ס"ח



20.1.2008 התשס"ח, בשבט י"ג ,5766 הפרסומים ילקוט 1542

ראש ועדת יושבת מקום וממלאת מינוי חברה
משמעת

תיקי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול חוק לפי
השקעות, התשנ"ה-1995

העיסוק הסדרת לחוק 32(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
אני התשנ"ה-11995, השקעות, תיקי ובניהול השקעות בייעוץ
מקום וממלאת לחברה ,08315392 ת"ז שניט,  נורית ממנה את
האמור, החל ביום הסעיף שלפי המשמעת יושבת ראש ועדת

(1 במרס 2008). באדר א' התשס"ח כ"ד

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(30 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח כ"א
 (3—2688 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.416 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח

כללי דין לבית חבר מינוי
1940 (הגנה), הפיצויים פקודת לפי

(הגנה),  הפיצויים לפקודת  10 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
בית לחבר ,010632008 ת"ז אליהו שטרן, ממנה את אני ,11940

האמור. לפי הסעיף כללי דין

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(30 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח כ"א
 (3—1572 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.93 עמ' ,1 תוס' ,1940 1  ע"ר

סכומים עדכון על הודעה
התש"ס-2000 הון, הלבנת איסור חוק לפי

הון, הלבנת איסור לחוק 33(ג) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המדד  עליית כי עקב מודיע החוק), אני - התש"ס-12000 (להלן
יולי  המדד שפורסם בחודש 2007 לעומת שפורסם בחודש דצמבר
בתוספות הנקובים הסכומים יהיו על 10%, העולה 2000 בשיעור
(1 בינואר  התשס"ח בטבת כ"ג ביום החל לחוק, והרביעית השניה

כלהלן: ,(2008

השניה - בתוספת  .1

"120,000" יבוא "135,000"; במקום רישה, א בפרט (א)

."450,000" יבוא ,"400,000" במקום ב, בפרט (ב)

הרביעית - בתוספת  .2

"80,000" יבוא "90,000"; במקום (א)

"1,000,000" יבוא "1,125,000". במקום (ב)

(31 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח כ"ב
 (3—3166 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.293 עמ' התש"ס, 1 ס"ח

הסמכה
ושיפוט), התשי"ד-1954 (עבירות הסתננות חוק למניעת לפי

(עבירות  הסתננות למניעת 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
מהמפורטים להלן אחד כל אני מסמיך התשי"ד-11954, ושיפוט),

מסתנן: של מישראל גירושו על בכתב לצוות

פיקוד הדרום; של קצין המבצעים (1)

פיקוד הדרום. של מנהל הלחימה (2)

שעות בלבד. 24 יהיה למשך כאמור הגירוש צו תוקפו של

(31 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח כ"ב
 (3—2661 (חמ

ברק אהוד  
הביטחון שר __________

.160 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

סכומים תיאום בדבר הודעה
מוסף, התשל"ו-1975 ערך חוק מס לפי

שבסעיף פטור" "עוסק בהגדרה הנקוב הסכום כי מודיע אני
תואם  החוק), - (להלן התשל"ו-11975  מוסף, ערך מס לחוק 1
בטבת כ"ג ביום  החל ולפיכך לחוק,  126(א) בסעיף כאמור

שקלים חדשים. 67,555 הוא הסכום (1 בינואר 2008) התשס"ח

(2 בינואר 2008) בטבת התשס"ח כ"ד
 (3—518 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________

עמ' התשס"ג, י"פ ;460 עמ' התשס"ב, ;52 עמ' התשל"ו,  1  ס"ח

.1238 עמ' התשס"ו, ;1140   

סכומים תיאום בדבר הודעה
מוסף, התשל"ו-1975 ערך חוק מס לפי

ערך מס לחוק 47א בסעיף הנקוב הסכום  כי  מודיע אני
כאמור בסעיף 126  תואם החוק), התשל"ו-11975 (להלן - מוסף,
(1 בינואר 2008) התשס"ח בטבת כ"ג ביום החל ולפיכך לחוק,

שקלים חדשים. 264 הוא הסכום

(2 בינואר 2008) בטבת התשס"ח כ"ד
 (3—518 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________

עמ' התשס"ז, ;1238 עמ' התשס"ו, י"פ ;52 עמ' התשל"ו,  1  ס"ח

.3700   

ערר ועדת מינוי
ציבוריים, התשנ"ח-1998 בגופים הביטחון חוק להסדרת לפי

בגופים  הביטחון להסדרת 7 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
לסעיף  ובהתאם  החוק), - (להלן  התשנ"ח-11998  ציבוריים,
שר  בהסכמת - הוועדה ראש יושבת מינוי ולעניין לחוק,  21
המפורטים התפקידים ובעלי האנשים את ממנה אני המשפטים,

__________
.348 עמ' התשנ"ח, 1  ס"ח
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שלא לאשר מוסמך החלטת קצין ערר על ועדת להלן, לחברי
ציבורי המנוי בגוף ביטחון ממונה לשמש מועמד כשירות של
ראש הממשלה  ואשר לחוק ו–3 לתוספת הראשונה 2 בסעיפים
גופים לעניין  מוסמך קצין כי הורה הביטחון שר בהסכמת 
במערכת הביטחון ידי הממונה על שמונה על מי יהיה אלה,

הביטחון:

יושבת ראש; - קלר-אורנשטיין עו"ד חנה

חבר; - ישראל במשטרת אבטחה מחלקת ראש

- חבר. טל נחום אבן

(7 במרס 2007) באדר התשס"ז י"ז
 (3—2948 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר

הסמכה
וקרן פיצויים, מס רכוש חוק הכנסה, לפי פקודת מס לפי

מכירה  (שבח, מקרקעין, מיסוי חוק התשכ"א-1961 ולפי
התשכ"ג-1963 ורכישה),

סעיף הכנסה1, מס לפקודת 227 לפי סעיף בתוקף סמכותי
 97 וסעיף התשכ"א-21961, פיצויים, וקרן רכוש מס לחוק 48א
התשכ"ג-31963, ורכישה), מכירה (שבח, מקרקעין, מיסוי לחוק
שהם להלן, המפורטים האוצר משרד עובדי את מסמיך אני
האמורים, והחוקים הפקודה בביצוע המועסקים שומה פקידי
אותם על  עבירות מניעת  לשם חיפושים או  חקירות לערוך 
להשתמש רשאים  יהיו כך ולצורך גילוין, לשם או חיקוקים 

בסמכויות שבאותם חיקוקים;

זהות    שם מס'

051059384קרן צבי

רבקה 000108340מועלם

עזרא 077757649טרבלסי

028997773רון בן ישי

063418834צרפתי מוריס

שריר 004527685 צבי

דוק 054623087אהובה

024949117זוהר מורי

אלוש 024173510איריס

אמסלם 059054585אריק

סבג 056575400איילה

013317664אלי משה

064663404סמי ערד

סלע 026858217אלכס

אהרוגי דרור 055334403אהובה

אפריאט 061120747יפה

זהות    שם מס'

סיגי 054583786שולמית

קלפא 024155970שרי

069438992נורית אמסלם

כהן 059096743יעקב

אבוטבול 058484163שלום

רחמים 048372247אורי

אלימלך 063441034יעקב

חמו 013085279אליזבט בן

055659619ליאורה גרשוני

054500749ראם כהן

לוז 065886731אנדרי

עוזיאל בן 002431120דוד

אילונה 305823551ורמן

אפרת 027473123לייכטר

איה אנגלד יהודה 051914331בן

יוסף 042461194בוכרים

029092517ייני חגית

עשהאל יעקב 027196054בן

029348497רחל זנד

שטרית 032120602יניב

028075059גלית מלמד

גלינואר 025675786מירה

ליבוביץ 056144124צביקה

בר–זיו 022839799מיריי

מרים 033489154ביטון

יצחק 025163205טלי

קוסטו 024928327יצחק

חברוני 052279536יוני

זלקינד 059274258אורן

023627854גבע גיל

גרונר 028095396יאיר

057471294קציר זאב

025009283רוימי לילך

ציוני 044947042עובדיה

חן 058367509יוסף

חכם 050718683יעקב

רום 005370754אביבה
 31) התש"ע בטבת י"ד יום עד  זו הסמכה של תוקפה

בתפקידם. מקבלי ההסמכה משמשים עוד וכל (2009 בדצמבר

(27 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח י"ח
 (3—2521 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר

__________
.120 עמ' ,6 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.91 עמ' התשכ"ד, ;100 עמ' התשכ"א, 2  ס"ח

.130 עמ' התשנ"ט, ;156 עמ' התשכ"ג, 3  ס"ח
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סמכויות הענקת וצו הסמכה
וקרן פיצויים, מס רכוש חוק הכנסה, לפי פקודת מס לפי

(שבח, מכירה ורכישה), מקרקעין, חוק מיסוי  לפי התשכ"א-1961,
אכיפה  (סמכויות הפלילי הדין סדר חוק התשכ"ג-1963 ולפי

התשנ"ו-1996 מעצרים), -

סעיף הכנסה1, מס לפקודת 227 לפי סעיף בתוקף סמכותי
וסעיף התשכ"א-21961, פיצויים, וקרן רכוש מס לחוק 48א
התשכ"ג- ורכישה), מכירה (שבח, מקרקעין, מיסוי לחוק 97
הפלילי  הדין סדר המס), וסעיף 39 לחוק חיקוקי 31963 (להלן -
החוק),  - התשנ"ו-41996 (להלן - מעצרים), אכיפה (סמכויות
שהם להלן, המפורטים האוצר משרד עובדי את מסמיך אני
חקירות לערוך המס, חיקוקי בביצוע המועסקים שומה פקידי
לשם או המס חיקוקי על עבירות מניעת לשם חיפושים או
בסמכויות האמורות להשתמש רשאים יהיו כך גילויין, ולצורך

החוק כדלקמן: על פי וכן בסמכויות בחיקוקי המס

סמכות לעכב  67 לחוק למעט סעיף פי על עיכוב סמכויות .1
לחוק; 68 סעיף עבירה לעבור העומד אדם

לחוק. ו–(ב) ו–(6) (3) 23(א)(2), סעיף פי על מעצר סמכות .2

מס' זהותשם

057430787דורון ארבלי

נחמני 058850900אריה

יעקב 051236743שובזק

054136346נסים אילן

דוד 041377888יעקב

אשר 012334744מנטוביץ

אילן 058316290גרוסמן

חנוך 051589778פלג

057879041שדה עפר

024348302אסף טטר

027272376איתי שוהם

ערן 024348138באוברג

גולן 024512196מרדכי

דורון 024903932מלכה

אלה 016739286זליקסון

זהבה 055902829בקר

נח 053567905קופרשטיין

אסתר 038585063סטרולוביץ

028483410ללום ריקי

יונתן 053650941קורץ

אבישי 059185892פדר

גלעד 030901169למפרום

יוסף 016529612אגם

ענת 056046774כץ

חוה 023029119גולני

מס' זהותשם

אילן 056044233הרשברג

רותי שמואל 057879827בן

אריה דוד 067593657בן

ששון 038567251לוי

029263050סבאג אבנר

059262071סייג אורי

עמית 013378617קרן

כהן 030594592מישאל

דניאל 056180862בידרמן

022310379דניאל אורנה

עמיחי 022725659גרופינקל

059065508רון חכם

ניצ'נסקי 064546146אהרון

דוד 053922282דחילקה

065140279דבש דני

000133900אלאלוף אברהם

גמליאל 038614467נטע

ברק 028075844ליאור

חוטובלי 031744949אסתר

עמי 011195823ציפורה בן

שלמה 069530103אלגוזי

054579453מועלם שלמה

אלברט שטרית 068284348בן

059642561אבי כהן

ארד 302084553יחיאל

אבישר 059176768שלמה

ניר 059807610ג'ינו

גנץ 028812154ישראל

029513462נמדר חיים

דניאל 028637179דרור

016685794אליעזר חיימוב

שמעון 052161734כהן

אהרון 056578784עוז

דוד 055710685הנס

רונן 022017263יעקובי

קרן 029570744אירית

031874134קארין ברודי מאירי

027401439מוטי אטל

025714858נעמי ברכה

מתתיהו 050074376פסח

זקס 052770658עמירם

כהן 057679623יצחק

דוד 053212585יהונתן

כהן 056381189ששון

גליקמן 064907660שמעון

__________
.120 עמ' ,6 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.91 עמ' התשכ"ד, ;100 עמ' התשכ"א, 2  ס"ח

.156 עמ' התשכ"ג, 3  ס"ח

.116 עמ' התשנ"ז, ;338 עמ' התשנ"ו, 4  ס"ח



1545 20.1.2008 התשס"ח, בשבט י"ג ,5766 הפרסומים ילקוט

מס' זהותשם

050152297דוד כהן

שפץ 009204645עוזיאל

רמי 026269324אסעד

גבע 050063486יוסף

צמרת 065502460מאיר

גלזר 05167895אילנה

שמעונוב 055489264עמוס

057152886אלדד קאפח

אפרים 059572693דוד

אתי 055740294אייזלר

שלמה 037479110אסטרוגו

אריה 065472547אקס

054261573דניאל אברהם

רוני 056695257בר

מאיר 051294163חג'בי

053897922חריף גיל

רחל 051196830סייג

אברהם 051599595לוי

יהודית 054679790קידר

נירה 026739771רהט

פניז'ל 027456607אסתר

052914025עמרם שלמה

052628369גבאי חיים

אביסרור 069138337אבי

כהן 022665830אבנר

009055666זמי רהט

כהן 051009173ברוך

דני 057455396גבאי

שבירו 070883459יוסף

בנעים 022669022סמדר

אורן 027291228צופי

שלום 033941063רחל

נוימן 025413261אלעד

שעייה 022118954חיים

שבו 059723791אייל

דמתי 022646483שחר

וילנצ'יק 058841263אלון

סמדר 058747510בין

ישראל 065888125ג'קי

עמיאל 057390841משה

גבריאל 046378675סימנטוב

כהן 024405961עופר

ניסן 057501801אבי

ברזין 015959927דוד

יצחקי 043301696ברוך

התש"ע בטבת  י"ד יום  עד זו הסמכה  של  תוקפה 
בתפקידם. מקבלי ההסמכה משמשים עוד וכל (31 בדצמבר 2009)

(27 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח י"ח
 (3—2849 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר

ישראל מקרקעי מינהל של חלקו שיעור בדבר החלטה
חכירה העברת זכות בעת ערך הקרקע, בעליית

התש"ך-1960 מינהל מקרקעי ישראל, חוק לפי

מועצת להחלטת ג' שבפרק ו–(ג) 15(א) לסעיף בהתאם
מינהל של  חלקו שיעור בדבר  ,534 שמספרה ישראל מקרקעי
זכות חכירה העברת בעת הקרקע ערך בעליית מקרקעי ישראל
ההחלטה),  - (29 ביוני 1992)1 (להלן כ"ח בסיון התשנ"ב מיום

כדלקמן: ומודיע קובע אני

החל להחלטה, הראשונה בתוספת היסודי" "המחיר (1)
בשיעור יהיה (2008 בינואר   1) כ"ג בטבת התשס"ח ביום

 19) ז' בתשרי התשס"ח מיום הודעתי2 של 2 בסעיף האמור
י"ט בתשרי ביום שהחלה לגבי התקופה (2007 בספטמבר

(1 באוקטובר 2007); התשס"ח

החל בהחלטה, יהיה, פרק ג' של 15(ג) בסעיף הנקוב הסכום (2)
462,000 שקלים  (1 בינואר 2008), כ"ג בטבת התשס"ח ביום

חדשים.

(18 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת ט'
 (3—719 (חמ

אפרתי יעקב  
מקרקעי ישראל מנהל מינהל __________

.19 עמ' התשנ"ג, 1  י"פ

.158 עמ' התשס"ח, 2  י"פ

הניוקסל במחלת נגועים אזורים על הכרזה
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האזורים על מכריז  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
במושב ומצויה הואיל  נגועים כאזורים להלן  המפורטים

הניוקסל: מחלת אליפלט

הנמצא אחר מקום וכל עמיעד קיבוץ אליפלט, מושב
אליפלט. ממושב קילומטרים 3 של ברדיוס

(7 בינואר 2008) בטבת התשס"ח כ"ט
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

הניוקסל במחלת נגועים אזורים על הכרזה
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האזורים על מכריז  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
אלקוש במושב ומצויה הואיל נגועים כאזורים להלן המפורטים

הניוקסל: מחלת

__________
.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח
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ברדיוס הנמצא אחר נטועה וכל מקום מושב אלקוש, מושב
אלקוש. ממושב קילומטרים 3 של

(10 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ג'
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל

הניוקסל במחלת נגועים אזורים על הכרזה ביטול
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

חיים  בעלי מחלות 18 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
על  ההכרזה2  את מבטל אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח

הניוקסל: במחלת להלן כאזורים נגועים המפורטים האזורים

צוריאל. מושב .1

צוריאל. ממושב ק"מ 3 של ברדיוס הנמצא אחר מקום כל .2

(8 בינואר 2008) התשס"ח בשבט א'
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

.1021 עמ' התשס"ח, 2  י"פ

הניוקסל במחלת נגועים אזורים על הכרזה ביטול
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

חיים  בעלי מחלות 18 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
על  ההכרזה2  את מבטל אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח
למעט בה, שפורטו באזורים הניוקסל במחלת הנגועים אזורים

גולן. נאות ומושב יואב גבעת מושב

(10 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ג'
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

.1270 עמ' התשס"ח, 2  י"פ

הניוקסל במחלת נגועים אזורים על הכרזה ביטול
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

חיים  בעלי מחלות 18 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
על  ההכרזה2  את מבטל אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח

הניוקסל: במחלת להלן כאזורים נגועים המפורטים האזורים

גב. קיבוץ עין .1

גב. עין מקיבוץ ק"מ 3 של ברדיוס הנמצא אחר מקום כל .2

(10 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ג'
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

.1270 עמ' התשס"ח, 2  י"פ

וגבולות שטח לתיקון בקשה על הודעה
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 לפי

של  וגבולות שטח הוגשה בקשה לתיקון כי בזה, מודיעים
דלהלן. בתוספת המתוארים המקרקעין

לרישום המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות אדם כל
זו. הודעה פרסום מתאריך ימים 60 בתוך

המקרקעין, רישום על למפקח בכתב תוגש ההתנגדות
(מגדל העיר)   34 יהודה בן רח'  המקרקעין, והסדר רישום  אגף
אדם לכל נוסף  אחד  עותק ובצירוף עותקים, בשני  ירושלים, 

בהתאם לבקשה. במקרקעין, לו זכות שיש

תוספת

תש"ג/2/07. התיק: מס'

ירושלים. העיר:

השכונה: נחלאות.

ירושלים. ,7 המען: רח' מצפה

אדמה ובית. תיאור המקרקעין:

.236 חלקה ,30045 שומה: גוש

הקיים: הרישום פרטי

 14/105 החלקה:  של  הישן [המספר   1185 דף ,1015 ספר
ירושלים(מ)].

.21.7.2005 מיום ,013990/2 ,4 ,5 השטר: מס'

ועודף. מכר הפעולה: מהות

ת"ז הלברטל, רפאל ;014677264 ת"ז פריאנט, גילברט הזוכים:
דולוגופולסקי, לינה ;52628716 ת"ז הלברטל, לחן ;52625803

.16699415 ת"ז

בשלמות. החלק:

מ"ר. 60 החלקה: שטח

הגבולות:

צפון: רחוב מצפה;

;237 דרום: חלקה

;218 מזרח: חלקה

:216 מערב: חלקה

(במקום שטח לחלקה לקביעת מתייחס התיקון המבוקש הערות:
לחלקה, בהתאם גבולות חדשים וקביעת  ידוע) לא  שטח

.1512/05 מס' לתצ"ר

(3 בדצמבר 2007)  התשס"ח בכסלו כ"ג
לוי פנחס  

המקרקעין רישום על בכיר מפקח

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בירושלים המחוזי המשפט בבית

4196/07 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ח"פ בע"מ, רמב"ש האישה קלאב חברת פירוק  ובעניין
,51-350122-1

מסורי, רז עו"ד ע"י ואח',  בלאק נעומי  רחל והמבקשים:
.75218 לציון ראשון ,65 ז'בוטינסקי מרח'

לבית  בקשה 24.7.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את בירושלים המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

6.3.2008 בשעה 9.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור
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בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 13.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.28.2.2008 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד מסורי, רז  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1391/07 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ח"פ בע"מ, סוכנויות ניסים  מוסרי  חברת  פירוק  ובעניין
,51-224505-1

ע"י ג'ורג', ברוך דני דגמי, נחום נג'אתי, שמעון והמבקשים:
שינקין מרח' קרסנטי, יעל ו/או לומברוזו-לוי שרית עו"ד ב"כ

.03-6204074 פקס' ,03-5288833 טל' ,65231 אביב תל ,22

לבית  בקשה 23.4.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

4.2.2008 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 10.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.19.1.2008 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד לומברוזו, שרית  
המבקשים כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1407/07 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ח"פ בע"מ ק.א אשדוד העיר  מרכז  חברת  פירוק  ובעניין
,51-139900-8

רוזן א' רסלר ו/או י' עו"ד ב"כ ע"י יהודה רסלר, והמבקש:
לוטן, מ' ו/או רונזקרנץ א' ו/או רסלר-שגיא ל' ו/או דולב י' ו/או
פקס' ,03-6954284 טל' ,64954 אביב תל ,28 המלך דוד משד'

.03-6919437

לבית  בקשה 30.4.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

7.2.2008 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   12.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.1.2.2008

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד אייל רוזן,  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2642/07 אזרחי תיק

החברות ופקודת התש"ם-1980, העמותות,  חוק בעניין 
התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

במקומות הספורט עמותת "הפועל", העמותה פירוק ובעניין
,58-028317-4 ע"ר דן, עממי-מחוז וספורט עבודה

מרח' מירית כנרי, עו"ד ב"כ ע"י רשם העמותות, והמבקש:
.91340 ירושלים ,34071 ת"ד התאומים, בית ,15 נשרים כנפי

לבית  בקשה 3.12.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת העמותה את לפרק אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

12.2.2008 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של העמותה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
עבודה ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע

.12.00 השעה עד בבקשה הדיון תאריך לפני

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד כנרי, מירית  
המבקש כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2676/07 אזרחי תיק

החברות ופקודת התש"ם-1980, העמותות,  חוק בעניין 
התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

,58-037172-2 ע"ר לחיות, החופש העמותה פירוק ובעניין

מרח' מירית כנרי, עו"ד ב"כ ע"י רשם העמותות, והמבקש:
.91340 ירושלים ,34071 ת"ד התאומים, בית ,15 נשרים כנפי

בקשה  הוגשה  10.12.2007 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת העמותה לפרק את אביב המחוזי בתל המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

13.2.2008 בשעה 8.30. ביום בדין

לתמוך הרוצה של העמותה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור
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באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
עבודה ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע

.12.00 השעה עד בבקשה הדיון תאריך לפני

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד כנרי, מירית  
המבקש כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2677/07 אזרחי תיק

החברות ופקודת התש"ם-1980, העמותות,  חוק בעניין 
התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

,58-041385-4 ע"ר אבא, את להציל העמותה פירוק ובעניין

מרח' מירית כנרי, עו"ד ב"כ ע"י רשם העמותות, והמבקש:
.91340 ירושלים ,34071 ת"ד התאומים, בית ,15 נשרים כנפי

בקשה  הוגשה  10.12.2007 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת העמותה לפרק את אביב המחוזי בתל המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

12.2.2008 בשעה 8.30. ביום בדין

לתמוך הרוצה של העמותה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
עבודה ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע

.12.00 השעה עד בבקשה הדיון תאריך לפני

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד כנרי, מירית  
המבקש כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2678/07 אזרחי תיק

החברות ופקודת התש"ם-1980, העמותות,  חוק בעניין 
התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

בישראל הפרסום  חברות אגוד  העמותה  פירוק ובעניין 
 ASSOCIATION ISRAEL (AAAI) (R.A ADVERTISING AGENCIES),

,58-005998-8 ע"ר

מרח' מירית כנרי, עו"ד ב"כ ע"י רשם העמותות, והמבקש:
.91340 ירושלים ,34071 ת"ד התאומים, בית ,15 נשרים כנפי

בקשה  הוגשה  10.12.2007 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת העמותה לפרק את אביב המחוזי בתל המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

13.2.2008 בשעה 8.30. ביום בדין

לתמוך הרוצה של העמותה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
עבודה ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע

.12.00 השעה עד בבקשה הדיון תאריך לפני

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד כנרי, מירית  
המבקש כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2750/07 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

קודם: (שם בע"מ שירותים דן  פלאד  חברת פירוק ובעניין
,51-271222-5 בע"מ), ח"פ מרלמ דן

דיזינגוף מרח' ,028718013 ת"ז זיגדון, גיל .1 והמבקשים:
גורדון מרח' ,309208270 ת"ז סווירינובסקי, ילנה .2 נתניה; ,10
פתח מדרך וכנר, זהר ו/או דן שפט  עו"ד ב"כ ע"י נתניה, ,26
פקס' ,03-6083501 טל' ,64921 תל אביב קרדן, בית  ,154 תקוה

.03-6083503

בקשה  הוגשה  19.12.2007 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת החברה את לפרק אביב  בתל  המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

26.2.2008 בשעה 8.30. ביום בדין

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 8.30 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.25.2.2008 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד וכנר, זהר  
המבקש כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

1242/07 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

בע"מ, חברת ירלי אינטרנשיונאל פירוק ובעניין

מרח' נחשון, רון  עו"ד ב"כ ע"י מינץ, לאה  והמבקשת:
חיפה. ,131 מוריה

בקשה  הוגשה  23.12.2007 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק בחיפה המחוזי המשפט לבית
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

או בסמוך לכך. 12.5.2008 בשעה 9.00,

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור
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בדואר, לשלחה או למבקשת, למסור יש ההודעה את
 12.00 יאוחר משעה לא  הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיה

.12.4.2008 ביום

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד נחשון, רון  
המבקשת כוח בא

ואין המודיעים באחריות מתפרסמות אלה הודעות
על נכונותן מתן תעודה בפרסומן משום

בע"מ   פורטוס
(51-125814-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שלאחר הראשון העסקים ביום או ,28.2.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המאוחר  ברשומות, לפי הודעה זו ממועד פרסום 30 ימים חלוף
בית ,12 ולנברג ראול רח' המפרק, במשרדי ,12.00 בשעה מביניהם,
המפרק, של סופי הגשת דוח לשם תל אביב, החייל, רמת אלכס,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, כהן,                                                שי

בע"מ  אוטומוטיב  פורמולה
(51-078262-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרקת, במשרדי  ,9.00 בשעה ,25.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,19 ברודצקי רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת עו"ד, לוי,                                                אורית

בע"מ  - הנדסה זכאי אלאור
(51-226089-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,16.00 בשעה ,15.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אשקלון, סנטר, אשקלון בניין ,10/211 העברי הגדוד
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, ברוך,                                                יורם

בע"מ פרודיזיין נט
(51-278937-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,16.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
ושות', לשם הגשת אקוניס לבנון עו"ד רמת גן, אצל ,6 החילזון
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד,                                                יובל הלל,

בע"מ צדק בנוה לעיצוב גלריה המומחה
(51-224743-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,16.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
ושות', לשם הגשת אקוניס לבנון עו"ד רמת גן, אצל ,6 החילזון
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד,                                                יובל הלל,

בינתחומיות בע"מ טלשיר תערוכות
(51-188696-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,16.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
ושות', לשם הגשת אקוניס לבנון עו"ד רמת גן, אצל ,6 החילזון
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד,                                                יובל הלל,

בע"מ הסיטי חלונות
(51-268304-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,10.30 בשעה ,25.2.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם חיפה, ,2 פלי"ם שד'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, ליבנה,                                                יוסף
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בע"מ בטוח על מזונות
(51-317899-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מנחם דרך המפרק, במשרד ,10.00 בשעה ,2.3.2008 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל סונול, מגדל ,52 בגין
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, קנבל, אלרואי

קידמת הייטק הוד השרון בע"מ
מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
זו,  לאחר פרסום הודעה 30 ימים או ,4.2.2008 ביום תתכנס הנ"ל
דבורה רח' המפרק, אצל ,18.30 בשעה מביניהם, המאוחר לפי
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,5 בניין הנביאה,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק חייקין,                                                אילן

בע"מ  מוסיקה - שירותי צלול בראש
(51-218905-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,18.00 בשעה ,18.2.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,55 בגין מנחם דרך
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, הירש,                                                רן

בע"מ היקש
(51-321324-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,75 רח' גושן אצל המפרק, ,15.00 בשעה ,3.4.2008 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם מוצקין, קרית
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק הרטמן,                                                עלי

לגדרו החזקות בע"מ
(51-304770-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
זו,  מיום פרסום הודעה 30 ימים או ,28.2.2008 ביום תתכנס הנ"ל
יורם, עו"ד אסלמן במשרד ,12.00 בשעה מביניהם, המאוחר לפי
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,9 העם אחד רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

עו"ד רוזביץ, לרינה    

החברה כוח באת

שיווק ייבוא ייצוא ישראל (1994) גלובל ח.ש.ע.
ושרות בע"מ

(51-193629-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מגדלי המפרק, אצל ,14.30 בשעה ,15.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
לשם הגשת בני ברק, ,11 גוריון בן דרך ,B אגף ,6 ויטה, קומה
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, לסלו,                                                אהוד

בע"מ וונטרס מדיקל פוקס
(51-327803-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפי  זו, הודעה פרסום מיום 30 ימים או ,24.1.2008 תתכנס ביום
לשם גדרה, ,25 רמז רח' המפרק, במשרדי  מביניהם,  המאוחר
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק פוקס,                                             ד"ר עדי

פאשיון בע"מ סמארט סטייל
(51-354927-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מיום  ימים   30 או ,15.00 בשעה ,12.2.2008 ביום תתכנס הנ"ל
רח' במשרדי המפרק, מביניהם, המאוחר לפי הודעה זו, פרסום
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המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת הרצליה, ,4 המרגנית
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק טננבוים,                                                יעקב

בע"מ ושווק יבוא שינקר י.
(51-187320-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הודעה  פרסום מיום 30 ימים או ,12.2.2008 ביום תתכנס הנ"ל
בני ,4 אהרונסון רח' המפרק, במשרדי מביניהם, המאוחר לפי זו,
התנהל כיצד המפרק, המראה של דוח סופי הגשת לשם ברק,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, פאקטר, שמואל

בע"מ אמיתית אנרגיה
(51-387023-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בית מושב המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,3.3.2008 ביום תתכנס 
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם הלוי,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק קפלינסקי,                                                תמיר

בע"מ (2001) השקעות הזהב אצבעות
(51-314861-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' קדמון, אמיר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,3 היצירה

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, קדמון, אמיר

עו"ד חברת - ישראל בן הלית
(51-325303-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,30.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ברומברג, את שמואל ולמנות מרצון את החברה לפרק החלטה
החברה. למפרק הרצליה, ,33 השרון חבצלת רח' ,05171713 ת"ז

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק ברומברג, שמואל

בע"מ פיננסיים שירותים מרק לה
(51-376159-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,30.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ברומברג, שמואל את מרצון ולמנות החברה את לפרק החלטה
החברה. למפרק הרצליה, ,33 השרון חבצלת רח' ,05171713 ת"ז

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק ברומברג, שמואל

וירון בע"מ נכסי דוד
מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,30.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ציון בן תבלין, מרח' דוד את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק הרצליה, ,4 דינור

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק תבלין, דוד
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בע"מ חולון אמירי
(51-328747-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,11.10.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
סוקולוב סגל, מרח' יהושע את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,92

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום  ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, סגל, יהושע

בע"מ סבא כפר פרויקט יוסקוביץ - פסו
(51-210207-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,11.10.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
סוקולוב סגל, מרח' יהושע את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,92

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, סגל, יהושע

בע"מ (1995) רעננה פרויקט יוסקוביץ - פסו
(51-208107-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,11.10.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
סוקולוב סגל, מרח' יהושע את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,92

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, סגל, יהושע

בע"מ 90 משולבות טכנולוגיות נצר
(51-152826-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,27.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מקיבוץ נצר לביא, יהונתן את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק ,70395 יעקב באר ד"נ סירני,

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק לביא, יהונתן

ושירותים בע"מ מודן ניהול
(51-382800-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,9.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
יד מרח' ניידרמן, שי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,14 חרוצים

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  30 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, ניידרמן, שי

בע"מ ואחזקה) תפעול שירותי - אדם (כח א.מ.ד.
(51-26973-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
קלישר מרח' בכר, יעל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת ,65257 אביב תל ,30

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת עו"ד, יעל בכר,
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בע"מ קורפ' ווין אל
(51-154438-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אסף אלקוני, עו"ד את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,7 הלל אבא דרך

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, אלקוני, אסף

ענבר מערכות בע"מ
(51-243987-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,22251797 ת"ז ענבר,  רן את  ולמנות מרצון החברה  לפרק את

החברה. למפרק מודיעין, ,31 לבונה מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק ענבר, רן

בע"מ נפש בריאות שירותי ש.ב.נ
(51-166566-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,17.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,3074755 אולמן, ת"ז חנה את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרקת רחובות, ,17 מץ נווה מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת אולמן, חנה

בע"מ טייקברידג' מדיקל
(51-278291-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אדרת, שאול עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,64288 אביב תל ,5/4 ואלישע חיים

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, שאול אדרת,

בע"מ בדרכים שרי
(51-195542-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
קורנהאוזר, כריסטינה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת ,03-6089375 תל אביב, טל' ,2 ויצמן מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת עו"ד, קורנהאוזר, כריסטינה

בע"מ (1975) מחשבים מור
(51-071618-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,7.10.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
היסוד קרן מרח' קוקוי, שי את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,43304 רעננה ,1

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק קוקוי, שי
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וצפורה בע"מ מרכז ברוך
(51-023223-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,23.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז מנדלבוים,  נחום את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק 
ירושלים, ,97/823 יפו רח' אברהמס, יעקב עו"ד אצל ,07723679

החברה. למפרק

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק מנדלבוים, נחום

מנדי עירד בע"מ
(51-273239-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,12.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' הדר עירד, יריב עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק ,84

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, יריב עירד,

בע"מ (קריאבויז'ן) עירד מנדי קבוצת
(51-273242-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,12.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' הדר עירד, יריב עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק ,84

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, יריב עירד,

בע"מ 2000 השקעות (קריאטיביז'ן) עירד מנדי
(51-291673-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,12.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' הדר עירד, יריב עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק ,84

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, יריב עירד,

בע"מ ואלי מסגרית איכות אברהם
(51-207335-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,18.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
חיים חגואל, אהוד עו"ד את ולמנות מרצון את החברה לפרק

החברה. השרון, למפרק הוד ,35 רמתיים דרך מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, חגואל, חיים אהוד

נכסים בע"מ ושיווק יזום יורם כספי
(51-254214-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,12.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
אצל יורם כספי, את מרצון ולמנות החברה לפרק את החלטה
תל ,25 גבירול אבן מרח' ,052590445 ת"ז רוטנשטרייך-גיצלטר,

החברה. למפרק ,64078 אביב

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק יורם כספי,
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בע"מ ישראל מחשבים אורקה
(51-285059-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,27.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
נותקין-פולניצר, עו"ד שי את מרצון ולמנות החברה את לפרק
,52522 גן רמת ,13 אבן-הר, מרח' תובל קנטור, ממשרד עו"ד נוה,

החברה. למפרק

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, נותקין-פולניצר, שי

בע"מ קופיפי
(51-297792-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,16.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
כהן, שוקרון יוסי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,04-6220148 טלפקס ,27 סמואל הרברט מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, שוקרון, יוסי

בע"מ המדבר אזובית
(51-270244-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' נאמן, צ' משה עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק
עו"ד ושות', שבלת משרד קומה 9, המוזיאון, 4 (מגדל ברקוביץ

החברה. אביב, למפרק ונוטריונים), תל

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, נאמן, צ' משה

בע"מ (ישראל) סופליי טלפון אנד פאוור
(51-298853-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,5.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' קרנון, אפרים עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק
אביב תל ,29464 ת"ד למכתבים: מען ,65791 אביב תל ,15 יבנה

החברה. למפרק ,03-5667530 פקס' ,03-5667527 טל' ,61293

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, אפרים קרנון,

בע"מ קור היל
(51-342848-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,18.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
סוקולוב יאיר צילר, מרח' את החברה מרצון ולמנות את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,28

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, יאיר צילר,

בע"מ 234 אחוזת זכות
(51-032399-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,13.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' תירוש, חגית עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת ,09-7435959 טל' ,43662 רעננה ,10 זרחין

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת עו"ד, תירוש, חגית
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בע"מ 2001 (ניהול) שמחה חי-ים
(51-315323-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,24.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
וינר, יוחנן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,96 אלון יגאל מרח' ,050142058 ת"ז

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, וינר, יוחנן

בע"מ מ.ש. הדס
(51-371555-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' חסן פלר, עו"ד רועי את מרצון ולמנות החברה לפרק את

החברה. למפרק ,04-8661724 טל' חיפה, ,8 שוקרי

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, פלר, רועי

חיים שפיגל בע"מ מ.ג. חשמל שירותי
(51-334341-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה הנ"ל, החברה של
למפרק תקוה, פתח ,10 ולמנות את חיים שפיגל, מרח' בר גיורא

החברה.

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק שפיגל, חיים

בע"מ 2004 לוג קרן
(51-349764-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,19.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,064423486 קרן, ת"ז את שרה ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרקת הרצליה, ,14 רש"י מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרקת שרה קרן,

בע"מ פנסיה קופת ניהול ש.ב.ח
(51-178918-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' נווה, אסנת עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת ,03-5100189 טל' ,68012 אביב תל ,4 קויפמן

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת עו"ד, אסנת נווה,

לפיד פרמצטיקלס בע"מ
(51-1268768-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מישאל מרח' ריב"א, מאיר ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,4

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק ריב"א, מאיר



1557 20.1.2008 התשס"ח, בשבט י"ג ,5766 הפרסומים ילקוט

עמוס-חצאי מוליכים מולקולריים מתקדמים בע"מ
(51-1268766-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מישאל מרח' ריב"א, מאיר ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,4

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק ריב"א, מאיר

גבעת ראובן בע"מ
(51-031493-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,713777 ת"ז נדבי,  רחל את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
ת"ז 58381914, פרשקובסקי, יוסי 713776 ועו"ד תלמה שקד, ת"ז

החברה. למפרקי אביב, תל ,4 מרח' שד' חן אצל רחל נדבי,

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקים הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

פרשקובסקי, עו"ד יוסי שקד     תלמה נדבי     רחל  

                             מ פ ר ק י ם

בע"מ ונצ'רס טרו
(51-373267-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ביאליק בר, ניר עו"ד את ולמנות מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרק ,03-7527002 טל' גן, רמת ,155

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, בר, ניר

בע"מ אביגדור ג.
(51-376744-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,2.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' בית זמרן, מיכל עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. אילת, למפרקת עברונה,

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת עו"ד, מיכל זמרן,

בע"מ גלייז אלמונד
(51-334952-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
הרצפלד, ת"ז אריאל רו"ח ולמנות את מרצון החברה לפרק את
,03-6251295 טל' אביב,  תל  ,65 אלון יגאל מרח' ,052724218

החברה. למפרק

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק רו"ח, הרצפלד, אריאל

בע"מ משולבים שירותי סחר אי.טי.אס.
(51-242431-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
הרצפלד, ת"ז אריאל רו"ח ולמנות את מרצון החברה לפרק את
,03-6251295 טל' אביב,  תל  ,65 אלון יגאל מרח' ,052724218

החברה. למפרק

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק רו"ח, הרצפלד, אריאל
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בע"מ קריאטיביטי קונספטואל
(51-367577-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' קרן מרקס, יעקב עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק ירושלים, 29ב, היסוד

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, יעקב מרקס,

בע"מ (1992) אחזקות טוקסידו
(51-167619-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפת נושים הודעה על

323 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
,13.00 בשעה ,28.2.2008 ביום כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בית קרדן, החברה, במשרדי החברה, של נושים תתקיים אסיפת
עסקיה על מצב דו"ח הגשת אביב, לשם תל ,154 בגין מנחם דרך
ולצורך תביעותיהם ואומדן  נושיה רשימת  עם החברה של

נכסיה. החברה ולחלוקת לעסקי להיות מפרק אדם הצעת

על הודעה שנמסרה לאחר תתכנס הנ"ל הנושים אסיפת
כללית אסיפה  כינוסה של ולאחר  החברה,  נושי  לכל כינוסה 
להתכנס (שעתידה החברה של  המניות  בעלי של מיוחדת
מיוחדת יומה קבלת החלטה סדר על (12.00 באותו היום בשעה

של החברה. לפירוק מרצון

עו"ד חיים,        מיי
 באת כוח החברה

בע"מ אל.בי.או אפסילון
(51-318866-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,30.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ורדי, אלעד עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,40 איינשטיין מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, אלעד ורדי,

בע"מ טי ביוטק קיו איי
(51-387022-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,30.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז ולדמן, משה את מרצון ולמנות החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק סבא, כפר ,91 אזר מרח' ,311643159

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק ולדמן, משה

בע"מ יועצים מהנדסים הראל הוד
(51-329650-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,7026156 ת"ז הוד,  צבי את  ולמנות מרצון החברה  את לפרק 

החברה. למפרק ,69345 אביב תל ,91 לבנון חיים מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק צבי הוד,

בע"מ אליאנס סטראטז'יק אסושייטד
(51-386834-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז אורלב,  רועי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק תקוה, פתח ,42 גורדון א.ד. מרח' ,032399040

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, אורלב, רועי
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בע"מ סולושנס אנד קונסולטיישנס טופ טי.סי.אס.
(51-279364-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,4.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
בוגוד, אנה עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה
פקס' ,08-8658492 טל' אשדוד, ,9 משרד 23/ב, הציונות  מרח'

החברה. למפרקת ,08-6101171

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת עו"ד, בוגוד, אנה

בע"מ חילוף חלקי למכירת סוכנות ר.ש.ף
(51-049943-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' יעקב בר–צבי, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק ,03-6121114 טל' ,52520 גן רמת ,7 ז'בוטינסקי

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, בר–צבי, יעקב

בע"מ בטון מוצרי קרספי
(51-255438-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,19.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
משד' אורזל, זאב עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,59130 ים בת ,3077 ת"ד ,67 העצמאות

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, אורזל, זאב

נכסים בע"מ אדיר (מ.ד.)
(51-325819-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אילת מרח' אסלן, ערן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,04-6726555 טל' טבריה, ,1

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, אסלן, ערן

בע"מ מסטיבק
(51-293239-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מקיבוץ הלפרין,  עמוס את ולמנות מרצון החברה את  לפרק

החברה. למפרק ,40230 מעברות

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק הלפרין, עמוס

בע"מ לנאמנות חברה - קמלוט י.ק.
(51-252031-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' רוזנברג, עו"ד ציפי את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,20 לינקולן

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  30 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת רוזנברג, ציפי
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בע"מ פרוקסול
(51-370406-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז עידן,  רבקה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
החברה. למפרקת לציון, ראשון ,9 מרח' הרברט סימון ,059124636

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת עו"ד, רבקה עידן,

בע"מ אנרגיה תשלוז
(51-190346-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,31.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז רוזנברג,  אורי  עו"ד את ולמנות  מרצון החברה  את לפרק 

החברה. למפרק אביב, תל ,24 ולנברג ראול מרח' ,056469646

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, רוזנברג, אורי

בע"מ מערכות פוטוניקס
(51-175228-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,11.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,025076944 באר, ת"ז את קרן ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרקת אביב, תל ,2 ויצמן מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת עו"ד, קרן באר,

בע"מ גלוסי
(51-384538-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,30.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,50 קם מרח' פקלמן, דיליה את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת ,69278 אביב תל

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

עו"ד הוד,          ליאור

  בא כוח החברה

דירש השקעות בע"מ
(51-267435-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,16.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
יצחק מרח' חייקין, אילן את ולמנות  מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,40 שדה

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  30 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק חייקין, אילן

דין עורכי מליסדורף עו"ד, משרד צ. דר
(51-209870-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,31.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מליסדורף, צפרירה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת ,63562 אביב תל ,32/3 סירקין מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת עו"ד, מליסדורף, צפרירה



1561 20.1.2008 התשס"ח, בשבט י"ג ,5766 הפרסומים ילקוט

סמיט וסמיט ישראל בע"מ
(51-309336-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' לוי, דנילוב עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,02-6234439 טל' ירושלים, ,9 החבצלת

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, לוי, דנילוב

בע"מ אחזקות סטורן
(51-320179-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,4.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז טשורני,  אופיר עו"ד את ולמנות  מרצון החברה את לפרק 
אביב, הדר דפנה, תל בית ,41 המלך שד' שאול מרח' ,25088527

החברה. למפרק ,03-6091282 טל'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק רו"ח, עו"ד, טשורני, אופיר

בע"מ והשקעות תיווך יזום יעוץ - שילת
(51-308999-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,8.11.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממושב שורק, אלדד עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,79265 אמונים

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, אלדד שורק,

בע"מ גולה - אולה
(51-196174-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,31.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,26 הגפן מרח' הרט, סנדר את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,47254 השרון רמת

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק הרט, סנדר

בע"מ גלילות מכר רב
(51-311104-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,27.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
קספרסקי, אורית עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,2 ויצמן מרח' פרידמן, ש' ממשרד

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת עו"ד, קספרסקי, אורית

בע"מ (2003) מוטורס טופ טיפ
(51-338008-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,19.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
החברה. למפרקת אביב, תל ,19 ברודצקי מרח' לוי, אורית עו"ד

מפרקת עו"ד, לוי, אורית
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בע"מ דיסופט פ.כ.
(51-389306-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המניין מן כללית שלא באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ,16.12.2007 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,
,23914807 ת"ז כהן, פרידמן ולמנות את שולי מרצון החברה את
החברה לפרוע על יכולת שהוצהר וזאת לאחר למפרקת החברה,

חודשים. עשר שנים בתוך חובותיה את

מפרקת כהן, פרידמן שולי

בעוזי לנדאו העמותה לתמיכה
(58-044908-0 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

מפרקים ומינוי עמותה פירוק על הודעה

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל, העמותה של הסופית באסיפה כי התש"ם-1980,
העמותה את לפרק החלטה התקבלה ,1.5.2007 ביום שהתכנסה
עו"ד יעקב אצל לוי, ורענן סיקירסקי עליזה את מרצון ולמנות

העמותה. למפרקי גן, רמת סילבר, בית ,7 לרר, רח' אבא הלל

את יגיש הנ"ל העמותה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

לוי רענן סיקירסקי                עליזה

                                                מ פ ר ק י ם

בע"מ (2005) דין עורכי חברת ושות', גלעד רוסטוביץ,
(51-363963-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי נושים לאסיפת הזמנה

תתכנס הנ"ל החברה של נושים אסיפת כי הודעה בזה נמסרת
רח' רוסטביץ, הנריק עו"ד במשרד ,16.00 בשעה ,16.3.2008 ביום א',

מפרק לחברה. מינוי לשם תל אביב, ,16 תוצרת הארץ

מניות בעל רוסטוביץ, הנריק

בע"מ תעשיות צ'פניק
(51-189733-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של החברה, במשרד עו"ד ,12.00 בשעה ,25.2.2008 תתכנס ביום
הגשת לשם אביב, תל ,82 בגין מנחם דרך ושות', דרוקר מ' ד"ר

נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק צ'פניק, בנימין

 ליזג בע"מ 
(51-266284-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי 22.2.2008 בשעה 12.00, ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,16 סילבר הלל אבא
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, חורי,                                                ראיק

 ליאב ורשובר השקעות בע"מ 
(51-282068-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרד  ,15.00 בשעה   20.2.2008 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת לשם  אביב, תל ,2 קומה ,57 רוטשילד שד'
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד, מלניק,                                                דוד

בע"מ 8228 חלקה 21 בגוש טירה
(31925 (ח"פ

לפירוק מרצון מיוחדת החלטה הודעה בדבר

המנין מן שלא  כללית באסיפה  כי  הודעה, בזה  נמסרת
,30.7.1991 ביום כהלכה ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של
את ולמנות מרצון החברה את לפרק מיוחדת החלטה נתקבלה

החברה. למפרק נעורים, מהדסה ורמוס, שלמה

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק ורמוס, שלמה


